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بسم اهلل الرمحن الرحيم

يقول املتوسل إىل مواله بأفصح ناطق وأبلغ صادق، العبد الضعيف هارون 
ابن عبد الرازق:

الِعرفان،  ُشموس  العقول  سامء  يف  وَأْطَلَع  البيان،  علَّم  الذي  هلل  احلمد 
والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل مجيع النبيني، وآهلم وصحبهم أمجعني. 

أما بعد، فلام كانت املعارف مصباح الرشاد، ومفتاح نظام البالد، شملتها 
عىل  وأدام  وسلطانه،  ملكه  اهلل  أيد  التوفيقية،  والدولة  اخلديوية  احلرضة  عناية 

ُه وإحسانه.  العاملني بِرَّ

تاريخ املجد  البصري بمبدئها وغايتها،  إدارهتا وزيَره اخلبري برعايتها،  فقلَّد 
آُي  زالت  ال  مبارك«،  باشا  »عيل  سعادة  املعارف  رئيس  املبارك،  السعد  وطالع 
فنون  يف  كتاب  بتأليف  فأشار  ة،  جملوَّ أفكاره  وأبكار  ة،  متلوَّ أنظاِره  صحائِف 
البالغة قليل املباين، سهل العبارة جامع ملهامت املعاين، فكنت القائم بذلك، حتى 

جاء بفضل اهلل كذلك. 

وسميته: »حسن الصياغة يف فنون البالغة«. 

وهو يشتمل عىل مقدمة، وثالثة فنون: املعاين، والبيان، والبديع.
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املقدمة

مزايا،  وأكثرها  أسلوبا،  اللغات، وأحسنها  أفصح  العرب  لغة  أن  ال شك 
ونحوها،  واللغة  والنحو  الرصف  فنوَن  حلفظها  نوا  فدوَّ رجاٌل،  هبا  اعتنى  ولذا 

وإلظهار مزاياها فنوَن البالغة. 

وهي الباحثة عن األحوال التي يلزم مراعاهتا يف الكالم، بحيث إذا نزل عنها 
ي: »بليغا«، كام  يلتحق عندهم بأصوات احليوانات الُعْجم، وإذا اشتمل عليها ُسمِّ

يسمى بذلك من عنده استعداد ملراعاة تلك األحوال.

وال تكون البالغة إال مع فصاحة الكلامت والرتكيب.

وفصاحة الكلامت: خلوها من: 

-بمثلثة  »الثَّْغَتَغِة«  كـ:  هبا،  النطق  عرس  إىل  املؤدي  احلروف  تنافر   )1(
بمعنى  »اْسَتْشَزَر«  وكـ:  احلُيِل،  صوت  حكاية  فوقية-  مثناة  بينهام  فمعجميتن 

ارتفع.

ى«  )2( ومن الغرابة: وهي كون الكلمة غري مألوفة عند العرب، كـ: »اجِلِرشَّ
ُقْرَقع« -بضمتني فسكون ففتح- لرشاب الذرة. للنْفس، و»السُّ

القياس:  فإن  و»َأْجَلَل«؛  »َمْبُيوٍع«،  كـ:  الرصيف،  القياس  خمالفة  ومن   )3(
.» »َمبِيٌع«، و»َأَجلُّ

وفصاحة الرتكيب: فصاحة كلامته، مع خلوه: 

)1( عن تنافرها جمتمعة، كقوله: 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . َوَلْيَس ُقْرَب َقـــــْبِ َحْرٍب َقْبُ )1(.

)2( ومن خمالفة مشهور قواعد النحو، كاإلضامر قبل الذكر. 

)3( ومن التعقيد املؤدي إىل عرس فهم املعنى، كقوله)2(:

ُمَلًَّكا إاِلَّ  ــــاِس  النَـّ يِف  ِمْثُلُه  ُيَقاِرُبْهَوَما  َأُبـــــوُه  َحيٌّ  ـــــِه  ُأمِّ َأُبو 

واملقتِدر عىل إيراد الكالم الفصيح يسمى: »فصيحا« أيضا.

)1( عُجز بيت ال يعرف قائله، صدره: 
          َوَقْبُ َحْرٍب بَِمَكاٍن َقْفُر                       .............................  

منهم،  حية  ثأر  يف  اجلن  قتله  شمس،  عبد  بن  أمية  بن  حرب  هو  هذا  حربا  إن  ويقال:   
البيت. هذا  منهم  وسمع 

ام بن غالب التابعي يمدح إبراهيم املخزومي خال هشام بن عبد امللك،  )2( قائله الَفَرْزَدق َهَّ
يعني: وما مثل املمدوح يف الناس أحد يشبهه يف الفضائل إال ابن أخته هشام.  
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علم املعاين

وهو  املقام،  أي:  احلال،  مقتىض  الكالم  يطابق  به  ما  هبا  يعرف  قواعد  هو 
األمر الداعي إليراد خصوصية يف الكالم.

وتلك اخلصوصية هي: مقتىض احلال.

مثال: إذا خاطبت منِكرا، فإنكاره حاٌل يقتيض أن تؤكد له الكالم، والتأكيد 
هو مقتىض احلال. 

، فالعهد حال يقتيض إيراد  وإذا كان بينك وبني خماطبك عهد برجل معنيَّ
فا، والتعريف مقتىض احلال، وهكذا. الرجل معرَّ

فمعنى مطابقة الكالم ملقتىض احلال: اشتامله عىل تلك اخلصوصية.

والكالم:

)1( إما خب: وهو ما ال يتوقف حتقق مدلوله عىل النطق به، نحو: »الِعْلُم 
َنافٌِع«. 

»اَل  نحو:  به،  النطق  عىل  مدلوله  حتقق  يتوقف  ما  وهو  إنشاء:  وإما   )2(
َتْكَسْل«.
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أحوال اإلسناد اخلربي

اإلسناد: ضم كلمة إىل أخرى، عىل وجه يفيد احلكم بإحداها عىل األخرى.
والقصد باخلب: 

)1( إما إفادة احلكم، نحو: »َأَنا َحِفْظُت«. 
)2( وإما إفادة كون املتكلم عاملا به، نحو: »َأْنَت َحِفْظَت«.

وجيب أن يقترص عىل قدر احلاجة: 
د له. )1( فخايل الذهن ال يؤكَّ

د له استحسانا.  )2( واملرتدد يؤكَّ
د له وجوبا بقدر إنكاره قوة وضعفا، قال تعاىل حكاية عن  )3( واملنكر يؤكَّ
رسل عيسى -عليه السالم- حيث ُكذبوا يف املرة األوىل: چٿ        ٿ    ٿچ، 

ويف املرة الثانية: چڃ  ڃ  ڃ         چ    چچ.
وإيراد الكالم عىل هذا الوجه يسمى: مقتىض الظاهر. 

وقد خيرج الكالم عىل خالف مقتىض الظاهر، فيجعل غري املنكر كاملنكر، 
إذا ظهر عليه يشء من أمارات اإلنكار فيؤكد له، كقوله)1(:

ُرحْمَُه َعاِرًضـــــا  َشـــــِقيٌق  َك فِيِهـــــْم ِرَماْحجاء  إِنَّ َبنِـــــي َعمِّ

فشقيق ال ينكر رماح بني عمه، لكن جميئه واضعا رحمه عىل الَعْرِض بمنزلة 
إنكاره أن هلم رماحا، فأكد له الكالم. 

معجبا  كان  رجل  علم  وَشِقيق:  قيس،  عبد  بن  عمرو  بني  من  َنْضَلة،  بن  َحْجل  أي:   )1(
بشجاعته.  
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وكذا جيعل املنكر كغري املنكر إذا كان إنكاره ظاهر البطالن باألدلة، كقولك 
.» يَِّة اإلسالم: »اإِلْساَلُم َحقٌّ ملن ينكر َحقِّ
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أحوال املسند إليه واملسند

املسند إليه هو: 

)1( املبتدأ املخب عنه. 

)2( والفاعل، أو نائبه.

واملسند هو: 

)1( اخلب. 

)2( أو الفعل.

)3( أو اسم الفعل. 

)4( أو الوصف املستغني بمرفوعه عن اخلب. 

وأحواهلام: الذكر، واحلذف، والتعريف، والتنكري، ونحوها.

* فالذكر: 
)1( لكونه األصل بال مقتض لرتكه. 

چ   ڃ    ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   چڄ   نحو:  اإليضاح،  ولزيادة   )2(
چچ. 

)3( وإلفادة اهليبة، نحو: »َحرَضَ اأْلَِمرُي«، يف جواب: هل حرض األمري؟

ٌد َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم«، يف جواب: من  )4( وللتبك، كقولك: »َنبِيُّنَا حُمَمَّ
نبيُّك؟

ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   چڻ   تعاىل:  كقوله  املخاطب،  عىل  وللرد   )5(
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ہچ بعد قوله: چڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ.

* واحلذف:
وكقولك:  »اهِلاَلُل«،  املستهل:  كقول  ظاهرا،  العبث  عن  لالحرتاز   )1(

»َخَرْجُت َفإَِذا اأْلََسُد«، أي: حارض. 

نحو:  ادعاء  أو  اهلل،  أي:  ىئچ،  چىئ   نحو:  حقيقة  ولتعيُّنه   )2(
اُب األُُلوِف«، أي: فالن. »َوهَّ

)3( والنتهاز الفرصة كقول الصياد: »َغَزاٌل«.

)4( ولضيق املقام نحو)1(:

َعِليُل ُقْلُت  َأْنـــــَت  َكْيَف  يِل  .َقاَل  . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

* والتعريف: 
أ- باإلضامر؛ إلفادة: التكلم، أو اخلطاب، أو الغيبة.

ب- وبالعلمية: 

)1( إلحضاره باسم خيصه، نحو: »ُفاَلٌن َفَعَل َكَذا«.

)2( وللمدح أو الذم، حيث أشعر العَلم بذلك، نحو: »َزْيُن اْلَعابِِديَن َفَعَل 
َكَذا«، و»ُكْرٌز َفَعل َكَذا«.

)3( أو التلذذ، نحو)2(:

)1( متامه: 
َسَهٌر َداِئٌم َوَلْيٌل َطِويُل     .........................     

)2( صدره: 
  ...................... بِاهللِ َيا َظَبَياِت اْلَقاِع ُقْلَن َلنَا                 

األكثرون عىل أن قائله: الَعْرِجي عبد اهلل بن عمرو بن سيدنا عثامن.  
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . َلْياَلَي ِمنُْكـــــنَّ َأْم َلْيىَل ِمَن اْلَبرَشِ.

وٌر َخاِدُمَك«. )4( أو التفاؤل، نحو: »ُسُ

، نحو: »َحْرٌب يِف اْلَبَلِد«. )5( أو التطريُّ

ج- وباإلشارة: 

)1( لبيان: البعد، أو القرب، أو التوسط.

)2( ولكامل التمييز، نحو)1(:

ِهُم ُكلِّ اهللِ  ِعَبـــــاِد  َخرْيِ  اْبُن  َهَذا التَِّقيُّ النَِّقـــــيُّ الطَّاِهُر اْلَعَلُمَهَذا 

)3( وللتعريض بغباوة املخاطب، نحو)2(:

بِِمْثِلِهْم َفِجْئنِي  آَباِئـــــي  امَلَجاِمُعُأوَلِئَك  َجِريـــــُر  َيا  مَجََعْتنَا  إَِذا 

د- وباملوصولية: 

ِذي َكاَن َمَعنَا بِاأْلَْمِس«. )1( لعدم علم املخاطب بغري الصلة، نحو: »َجاَء الَّ

)2( ولزيادة التقرير، نحو: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ.

)3( وللتهويل، نحو: چٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤچ.

)4( ولتمكني اخلب يف الذهن، نحو)3(: 

فِيِه ُة  يَّ اْلَبِ ـــــِذي َحـــــاَرِت  مَجَاِدَوالَّ ِمْن  ُمْســـــَتْحَدٌث  َحَيَواٌن 

)1( من كالم الفرزدق يمدح زين العابدين بن سيدنا احلسني ريض اهلل عنهام.  
)2( للفرزدق يفتخر عىل جرير أيب َحْزَرة حذيفة بن بدر.  

ي، واسمه أمحد بن عبد اهلل، من أهل القرن الرابع، يشري إىل أمر  )3(  من كالم أيب العالء امَلَعرِّ
املعاد اجلسامين، كام يرشد إليه قوله بعده:

بَِكْوٍن َمِصرُيُه لِْلَفَساِد بِيُب َمْن َلْيَس َيْغرَتُّ    بِيُب اللَّ َواللَّ   
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هـ- وبـ»أل«: 

ُجُل َخرْيٌ ِمَن امَلْرَأِة«. )1( لإلشارة إىل احلقيقة، نحو: »الرَّ

)2( أو بعض أفرادها، نحو: چۆئ   ۆئ  ۈئ     ۈئچ.

)3( أو للعهد، نحو: چۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇچ إلخ، ونحو: چۅ  
ۉ  ۉچ، أي: الذكر املكنى عنه بـ»ما« يف قوهلا: چہ  ہ  ہ      ہ  ھ  ھ     

ُجُل َفاِضٌل«. ھچ، ونحو: »َهَذا الرَّ
و- وباإلضافة: 

ْلَطاِن َجالٌِس«، أو املضاف إليه، نحو:  )1( لتعظيم املضاف، نحو: »َعْبُد السُّ
»َعْبِدي َفَعَل َكَذا«.

«، و»َضاِرُب َزْيٍد ُغاَلٌم«،  اِم َحارِضٌ )2( أو التحقري كذلك، نحو: »اْبُن احلَجَّ
وغري ذلك.

* والتنكري: 
)1( للنوعية، نحو: چٿ   ٿ  ٹچ.

)2( وللتعظيم، نحو: چڀ   ڀچ. 

ٌء اَل ُيْعَبُأ بِِه«. )3( وللتحقري، نحو: »َما َزْيٌد إاِلَّ يَشْ

وقد اجتمعا يف قوله)1(:

َيِشـــــينُُه َأْمٍر  ُكلِّ  َعْن  َحاِجٌب  َوَلْيَس َلُه َعْن َطالِِب اْلُعْرِف َحاِجُبَلُه 

)4( وللتكثري، نحو: »لُِفاَلٍن َماٌل«. 

)5( وللتقليل، نحو: چۋ  ۅ  ۅ  ۉچ. 

ْمط. )1(  أي: ابن أيب السِّ
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أو غري ذلك.

* وأما التقديم: 
)1( فلكونه األصل، وال صارف عنه.

وٌر يِف َداِرَك«. )2( ولتعجيل املرسة، نحو: »ُسُ

)3( أو املساءة، نحو: »َحْرٌب يِف َبَلِدَك«.

ُة فِيِه... « إلخ. يَّ ِذي َحاَرِت اْلَبِ )4( وللتشويق للمسند، نحو: »َوالَّ

)5( أو للمسند إليه، نحو)1(: 

بَِبْهَجتَِها ْنَيـــــا  الدُّ ُق  ُترْشِ َحى َوَأُبو إِْسَحاَق َوالَقَمُرَثاَلَثٌة  َشْمُس الضُّ

)6( ولتخصيص املسند باملسند إليه، نحو: چېئ  ىئ    ىئچ )2(، أي: بخالف 
مخور الدنيا. 

ل األمر، نحو)3(:     )7( أو إلفادة أنه خب من أوَّ

ـــــٌم اَل ُمنَْتَهـــــى لِِكَباِرَها ْهِرَلُه ِهَ الدَّ ِمَن  َأَجلُّ  ْغَرى  الصُّ ُتُه  َوِهَّ

)8( أو للتفاؤل، نحو: 

اُم اأْلَيَّ َوْجِهَك  ِة  بُِغرَّ اأْلَْعَواُمَســـــِعَدْت  بَِبَقاِئـــــَك  نَـــــْت  َوَتَزيَّ

* ويؤتى باملسند: 
)1( اسام مفردا؛ إلفادة الثبوت. 

)2( وفعال؛ إلفادة أحد األزمنة الثالثة. 

)1(  ملحمد بن ُوَهيب احِلْمريي من شعراء الدولة العباسية، يمدح املعتِصم بن الرشيد.
)2(  ما يغتال العقول، أي: يفسدها.

ان بن ثابت، يمدح النبي ملسو هيلع هللا ىلص. )3(  قائله َحسَّ



حسن الصياغة يف فنون البالغة 16 

)3( ومجلة اسمية؛ لتقوية احلكم. 

)4( وظرًفا؛ الختصار الفعلية، نحو: چٱ  ٻچ.

* وأما اإلتباع: 
أ- فالنعت: 

ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   چڄ   نحو:  للتخصيص،   )1(
چچ.

)2( وللتوضيح، نحو: چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ إلخ.

)3( وللمدح. 

)4( وللذم. 

)5( وللرتحم. 

ب- والتأكيُد: 

)1( لدفع توهم املجاز أو السهو، نحو: »َجاَء اأْلَِمرُي َنْفُسُه«.

)2( أو توهم عدم الشمول، نحو: چے  ۓ  ۓ   ڭچ.

ج- وعطف البيان: 

)1( لإليضاح، نحو: 

ُعَمْر َحْفٍص  َأُبو  بِاهللِ  َأْقَســـــَم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

)2( وللمدح، نحو: چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ.

د- والبدل: لتحقيق اإلسناد، نحو: »َجاَء الَقْوُم َأْكَثُرُهْم«، و»َنَفَعنِي اأْلُْسَتاُذ 
ِعْلُمُه«.

هـ- وعطف النسق: إلفادة معاين حروف العطف املشهورة.
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أحوال متعلقات الفعل

يذكر املفعول مع الفعل؛ إلفادة وقوع احلدث عليه، أو فيه، أو ألجله، مثال.

ويؤخر؛ ألنه األصل.

وقد يقدم: 

)1( للتخصيص، نحو: چٿ  ٿچ. 

)2( أو لرعاية الفاصلة، نحو: چی  جئ   حئچ. 

أو لغري ذلك.

وقد حيذف: 

)1( إلفادة العموم، نحو: چحئ   مئ  ىئ   يئ  جبچ، أي: كل أحد. 

َواَل  ِمنُْه،  َرَأْيُت  »َما  اهلل عنها-:  أو الستهجانه، كقول عائشة -ريض   )2(
َرَأى ِمنِّي«، تعني: السوأة. 

چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ    الفعل منزلة الالزم، نحو:  لتنزيل  )3( أو 
ىئچ. 

ويؤتى:

)1( باحلال لبيان هيئة صاحبها، وتقييد عاملها. 

)2( وبالتمييز لبيان ما أهبم من ذات أو نسبة.

والتقييد بالرشط؛ إلفادة معاين أدواته املبيَّنة يف علم النحو.
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القرص

هو: ختصيص أمر بأمر بطريق خمصوص، كـ:

)1( النفي واإلثبات. 

)2( أو إنام. 

)3( أو العطف بـ»ال«. 

)4( أو تقديم املعمول.

وينقسم إىل: 

)1( قرص موصوف عىل صفة. 

)2( وقرص صفة عىل موصوف. 

اَم َزْيٌد  فاألول نحو: چڄ  ڄ    ڄ    ڃچ، و»َما َزْيٌد إاِلَّ َكاتٌِب«، أو »إِنَّ
َكاتٌِب«، أو »َزْيٌد َكاتٌِب اَل َشاِعٌر«.

اَم اْلَكاتُِب  والثاين نحو: »ما َكاتٌِب إاِلَّ َزْيٌد«، وچجئ   حئ       مئچ، و»إِنَّ
َزْيٌد«، أو »َزْيٌد َكاتٌِب اَل َعْمٌرو«، أو »َأَنا َسَعْيُت يِف َحاَجتَِك«.

وكل منهام ثالثة أقسام: 

)1( قرص قلب. 

)2( أو إفراد. 

)3( أو تعيني.

فاألول: للرد عىل من يعتقد عكس ما تقول.
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َكة. ِ والثاين: للرد عىل من يعتقد الرشَّ

والثالث: خياطب به املرتدد بني شيئني فأكثر.
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اإلنشاء

هو قسامن: 

)1( طلبي. 

)2( وغري طلبي. 

فغري الطلبي كـ: صيغ العقود، والتعجب، واملدح، والذم. 

والَعْرض،  واالستفهام،  والتمنِّي،  والدعاء،  والنهي،  األمر،  والطلبي: 
والتحضيض، والنداء.

* فاألمر: طلب الفعل، وصيغه: 

)1( افعل. 

)2( واملضارع مع الم الطلب، نحو: »لَِتُقْم«. 

)3( واسم فعل األمر. 

)4( واملصدر النائب عن فعله. 

* والنهي: طلب الكف، وصيغته: »اَل َتْفَعْل«.

وكل منهام إن كان من األدنى لألعىل سمي: »دعاء«.

* والتمني: طلب املحبوب البعيد، أو املمتنع. 

واللفظ املوضوع له: »ليت«، نحو: »َلْيَت يِل َحَياَة ِماَئَتْي َعاٍم«. 

وقد يتمنى بـ»لو«، نحو: چۇ  ۆ  ۆ  ۈچ.

* واالستفهام: طلب الفهم. 
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ان،  وأيَّ ومتى،  وكيف،  وكم،  وأّي،  وما،  وَمن،  وهل،  اهلمزة،  وأدواته: 
وأين، وأنَّى. 

- فاهلمزة:
)1( لطلب التصور، أي: إدراك املفرد، نحو: »َأَزْيٌد ِعنَْدَك َأْم َعْمٌرو؟«.

)2( ولطلب التصديق، أي: إدراك النسبة، نحو: »َأِعنَْدَك َزْيٌد؟«. 
ل بالتعيني، ويف الثاين بنعم أو ال. واجلواب يف األوَّ

- وهل: لطلب التصديق فقط، نحو: »َهْل ِعنَْدَك َزْيٌد؟«.
وباقي األدوات لطلب التصور، فـ:

- َمن: لطلب تعيني ذي العَلم، نحو: »َمْن َهَذا؟«.
؟«.  - وما: لطلب بيان احلقيقة، نحو: »َما اْلِبُّ

َجاِل ِعنَْدَك؟«. - وأّي: لطلب تعيني واحد من املضاف إليه، نحو: »َأيُّ الرِّ
- وكم: لطلب بيان العدد، نحو: چے  ےچ.

- وكيف: للسؤال عن احلال، نحو: »َكْيَف َأْنَت؟«.
- ومتى: للزمان، نحو: چائ  ەئ   ەئچ. 

ان، نحو: چی  یچ. - وكذا أيَّ
- وأين: للمكان، نحو: »َأْيَن َبْيُتَك؟«.

- وأّنى: بمعنى ِمن أين؟، نحو: چجب  حب  خبچ. 
واجلواب يف اجلميع بالتعيني.

وقد خترج تلك األدوات إىل غري االستفهام، كـ:
)1( اإلنكار، نحو: چڳ  ڳ  ڳچ. 

)2( واالستبطاء، نحو: »َكْم َدَعْوُتَك«. 

)3( والتقرير، نحو: چۀ   ہ  ہ  ہچ.
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الفصل والوصل

الوصل: عطف بعض اجلمل عىل بعض.

والفصل: تركه. 

واجلملتان إما أن يكون بينهام: 

)1( كامل االنقطاع. 

)2( أو كامل االتصال. 

)3( أو شبه كامل االنقطاع. 

)4( أو شبه كامل االتصال. 

)5( أو التوسط بني الكاملني. 

فيجب الفصل يف األربعة األول، والوصل يف اخلامسة.

* فكامل االنقطاع: 

)1( إذا كانت إحدى اجلملتني خبا، واألخرى إنشاء، نحو: »َساَفَر ُفاَلٌن، 
َمُه اهللُ«.  َسلَّ

)2( أو مل يكن بينهام جامع، نحو: »َزْيٌد َكاتٌِب، َعْمٌرو َطِويٌل«؛ إذ ال مناسبة 
بني طول عمرو وكتابة زيد.

* وشبه كامل االنقطاع: إذا منع من العطف مانع، كقوله: 

هِبَا َأْبِغي  نِي  َأنَّ َســـــْلَمى  هَتِيُمَوَتُظنُّ  ـــــاَلِل  الضَّ يِف  ُأَراَها  َبَداًل 

إذ لو عطف »أراها« لتوهم أنه عطف »أبغي« وليس مرادا.
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* وكامل االتصال: إذا كانت الثانية: 

)1( تأكيدا لألوىل، نحو: چٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀچ. 

)2( أو بدال، نحو: چىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی    جئچ. 

)3( أو بيانا، نحو: چڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱچ.

ناشئ عن  الثانية يف حمل جواب سؤال  إذا كانت  االتصال:  * وشبه كامل 
األوىل، نحو: چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ېچ، أي: فامذا قال هلم؟ فأجيب 

بأنه أجاهبم بقوله: »سالم«.

بال  بينهام  تناسب  مع  إنشاء  أو  خبا  اجلملتان  تتفق  فبأن  التوسط  وأما   *
مانع من العطف، نحو: چژ  ژ     ڑ  ڑ   ک  ک   ک        ک   گچ، ونحو: 

چپ  ڀ   ڀ    ڀچ.

َدَك اهلل«، فإن  وجيب الوصل إذا لزم عىل تركه إهيام أمر قبيح، نحو: »اَل، َوَأيَّ
القصد الدعاء للمخاطب، ولو ترك العطف ألوهم أنه دعاء عليه.

سأل املأمون رجال عن يشء، فقال: »اَل، َوَجَعَلنِي اهلل فَِداَءَك«، فقال املأمون: 
َك! َما ُوِضَعِت اْلَواُو َمْوِضًعا َقطُّ َأْحَسَن ِمْن َهَذا امَلْوِضِع«. »هلل َدرُّ
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اإلجياز واإلطناب واملساواة

أوساط  متعاَرِف  بحسب  له،  مساوية  بعبارة  املراد  املعنى  أداء  املساواة: 
الناس. 

واإلجياز: أداؤه بأقل من العبارة املتعاَرفة. 

واإلطناب: أداؤه بأزيد؛ لفائدة.

واإلجياز قسامن: 

)1( إجياز ِقرَص: وهو ما ال حذف فيه، نحو: چڭ  ڭ  ڭ  ۇچ، 
فإن معناه كثري، ولفظه قليل؛ إذ معناه أن اإلنسان متى علم أنه إن قتل يقتل امتنع 

عن القتل، فكان يف ذلك حياته وحياة صاحبه.

نحو:  بالفهم،  خيل  ال  ما  الرتكيب  من  حيذف  بأن  حذف:  وإجياز   )2(
دروعا  أي:  گچ،  گ    چگ   ونحو:  أهلها،  أي:  ڱچ،  چڱ  
فانفلق،  فرضب  أي:  ڤچ،  ٹٹ   ٹ   ٹ        چٿ   ونحو:  سابغات، 
ونحو: چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹچ، أي: فأرسلوه، فأتاه، وقال له: »يا 

يوسف«.

ومن اإلطناب: 

ٻ   ٻ   چٱ   نحو:  فيه،  ملزية  العام؛  بعد  اخلاص  ذكر   )1(
ٻ  ٻچ.

)2( أو عكسه، نحو: چٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿچ.



حسن الصياغة يف فنون البالغة 25 

التوشيع: وهو أن يؤتى يف آخر الكالم بمثنى ويفرس بمفردين،  )3( ومنه 
َمَعُه َخْصَلَتاِن: احِلْرُص، َوُطوُل األََمِل«، ونحو:  آَدَم، َوَيِشبُّ  اْبُن  نحو: »َيِشيُب 
َأيب  َبْعِدي:  ِمْن  َذْيِن  باللَّ »اْقَتُدوا  والُقْرآِن«، ونحو:  الَعَسِل،  فاَءْيِن:  بالشِّ »َعَلْيُكْم 

َبْكٍر، وُعَمَر«.

)4( ومنه التذييل: وهو أن يؤتى بجملة كالتأكيد لألوىل، نحو: چڱ  ڱ  
ڱ  ڱں   ں  ڻ  ڻ ڻچ. واهلل أعلم.
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علم البيان

هو قواعد يعرف هبا إيراد املعنى الواحد بطرق خمتلفة يف وضوح الداللة. 

ْمَداِد«، أو »َكاْلَبْحِر«،  كأن ختب عن جود إنسان بقولك: »ُفاَلٌن كالَبْحِر يِف اإْلِ
َماِد«.  اِر َبْحٌر«، أو »ُهَو اَل َساِحَل َلُه«، أو »َكثرُِي الرَّ أو»َبْحٌر«، أو »يِف الدَّ

ومباحثه ثالثة: 

)1( التشبيه. 

)2( واملجاز. 

)3( والكناية.
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التشبيه

هو الداللة عىل مشاركة أمر آلخر يف وصف بأداة. 
فأركانه أربعة. 

َداَيِة«.  ومثاله: »اْلِعْلُم َكالنُّوِر يِف اهْلِ
)1( فالعلم ُمَشبٌَّه. 

)2( والنور ُمَشبٌَّه بِِه. 
)3( والكاف أداة التشبيه. 

َبِه. )4( واهلداية َوْجُه الشَّ
وطرفاه -وها املشبه واملشبه به-: 

)1( إما حسيان، أي: يدركان بإحدى احلواس، نحو: »َهَذا اْلَوَرُق َكاحْلَِريِر 
يِف النُُّعوَمِة«. 

)2( وإما عقليان، نحو: »اْلِعْلُم َكاحْلََياِة«. 
)3( أو أحدمها، نحو: »َلُه ُخُلٌق َكاْلِعْطِر«، ونحو: »َكاَلُمُه َكاخْلُُلِق احْلََسِن«. 

- وها أيضا: 
)1( إما مفردان، كام مثل. 

)2( وإما مركبان، كقوله)1(: 

ُرُؤوِســـــنَا َفْوَق  النَّْقِع  ُمَثاَر  َكَواِكُبْهَكَأنَّ  هَتَاَوى  َلْيٌل  َوَأْســـــَياَفنَا 

ار بن ُبْرد، من شعراء الدولتني العباسية واألموية من قصيدة يمدح هبا ابن ُهَبـْيـَرة. )1(  لَبشَّ
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شبه هيئة السيوف احلاصلة من علوها ونزوهلا برسعة يف وسط الغبار هبيئة 
تساقط  هيئة حاصلة من  له  ُكالًّ  أن  الشبه  ليل مظلم، ووجه  تساقُط يف  كواكب 

أجرام ملاعة مستطيلة يف وسط يشء مظلم.

ا أحدمها، كقوله)1(: )3( وإمَّ

اأْلََشّل َكفِّ  يِف  َكامْلِْرآِة  ْمُس  ...............................َوالشَّ

وقوله: 

ُمْقِمُر)2(َتَرَيـــــا َنَاًرا ُمْشِمًســـــا َقْد َزاَنُه ُهَو  َفَكَأنَّـــــاَم  َبى  الرُّ  َزْهُر 

)1(  قيل من كالم عبد اهلل بن املعَتّز بن املتوكل بن املعتصم.
ُر  َيا َنَظَرْيُكاَم       َتَرَيا ُوُجوَه األْرِض َكْيَف َتَصوَّ )2( قبله: َيا َصاِحَبيَّ َتَقصَّ

َّام الشهري حبيب بن أوس الطائي، من شعراء أواخر القرن الثاين وأوائل  من كالم أيب مَت  
الثالث. القرن 
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املجاز

ينقسم املجاز إىل: 

)1( عقيل. 

)2( ولغوي. 

* فالعقيل:

إسناد الفعل، أو ما يف معناه، إىل غري ما هو له عند املتكلم؛ ملالبسة وقرينة 
مانعة من إرادة ما هو له. 

والذي يف معنى الفعل هو: املصدر، والصفة.

واملالبسة: هي املناسبة بني املسند واملسند إليه املجازي. 

وله مالبسات شتى: 

)1( يالبس الزمان، نحو: »َصاَم َنَاُرَك«، و»َنَاُرَك َصاِئٌم«. 

)2( واملكان، نحو: »َجَرى النَّْهُر«، و»َنٌْر َجاٍر«. 

بِيُع اْلَبْقَل«، و»َبنَى اأْلَِمرُي امَلِدينََة«.  )3( والسبب، نحو: »َأْنَبَت الرَّ

والقرينة: 

ِه«.  )1( إما لفظية، نحو: »َهَزَم اأْلَِمرُي اجْلُنَْد َوُهَو يِف َقرْصِ

)2( وإما معنوية، نحو: »حَمَبَُّتَك َجاَءْت يِب إَِلْيَك«.
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* املجاز اللغوي:

اللفظ املستعمل يف غري ما وضع له؛ لعالقة وقرينة مانعة من إرادة ما  هو 
وضع له. 

كالسببية  إليه،  واملنقول  عنه  املنقول  املعنى  بني  املناسبة  هي  والعالقة: 
واملشاهبة. 

والقرينة: األمر الذي جيعله املتكلم دليال عىل أنه أراد باللفظ غري ما وضع 
له. 

- وهي: 

)1( إما مانعة فقط، نحو: »َبْحٌر يِف امَلْسِجِد«. 

)2( وإما معينة، نحو: »َبْحٌر حَيُلُّ ُمْشِكاَلِت امَلَساِئِل«. 

- وهي أيضا: 

)1( إما لفظية، نحو: »َبْحٌر يِف امَلْسِجِد«. 

اهلل  -صىل  النبي  يعني:  ڤچ  ڤ   چٹ    نحو:  معنوية،  وإما   )2(
عليه وسلم-.

وينقسم املجاز اللغوي إىل: 

)1( مفرد. 

)2( ومركب. 

واملفرد ينقسم إىل: 

)1( مرسل. 

)2( واستعارة.
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)1( املجاز املرسل:
هو ما كانت عالقته غري املشاهبة، كـ:

)1( السببيَّة، نحو: »َرَعْينَا اْلَغْيَث«، أي: النبات الذي سببه الغيث. 

)2( واملسببيَّة، نحو: »أمطرت السامء نباًتا«، أي: غيًثا يتسبب عنه النبات. 

)3( والكليَّة، نحو: چڄ  ڄ  ڄ  ڄچ، أي: أناملهم. 

«، أي: جاسوس. )4( واجلزئيَّة، نحو: »ُفاَلٌن َعنْيٌ

)5( واحلالِّـيَّـة، نحو: چوئ  وئ  ۇئچ، أي: اجلنة. 

)6( واملحليَّة، نحو: چائ  ەئچ، أي: مجاعته. 

)7( واآلليَّة، نحو: چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ، أي: ذكًرا حسنا. 

وغري ذلك.

)2( االستعارة:
هي جماز عالقته املشاهبة. 

وتنقسم إىل: 

)1( ترصحييَّة. 

)2( وَمْكنِيَّة.

)3( وختييليَّة. 

ِم«، املراد  فالترصحيية: ما رصح فيها بلفظ املشبه به فقط، نحو: »َأَسٌد يِف احْلَامَّ
يدخله،  ال  احلقيقي  األسد  ألن  احلامم؛  يف  كونه  بقرينة  الشجاع  الرجل  باألسد 

 . فشبه الرجل الشجاع به، ووجه الشبه اجلراءة يف كلٍّ
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ٹ   چٹ    وقوله:  ڄچ،  ڄ   چڦ   تعاىل:  قوله  وكذا 
ٹچ، وقولك: »َرَأْيُت َلْيًثا َعىَل َجَواٍد هَيِْزُم اأْلَْعَداَء«، ونحو ذلك.

وتنقسم إىل: 

)1( أصلية. 

)2( وتبعية. 

فاألصلية: ما كان املستعار فيها اسم جنس جامًدا، كاألمثلة املذكورة.

والتبعية: هي استعارة الفعل، أو احلرف، أو االسم املشتق. 

بالنطق  الواضحة  الداللة  دلت، شبهت  أي:  احْلَاُل«،  »َنَطَقِت  كـ:  فالفعل 
بجامع اإلفهام يف كل، واستعري النطق للداللة، واشتق منه نطق بمعنى دل.

وكذا املشتق نحو: »احْلَاُل َناطَِقٌة«. 

ومثاهلا يف احلرف قوله تعاىل: چہ  ہ  ہ  ھچ أي: عليها، 
التشبيه إىل اجلزئيات واستعريت  الظرفية، فرسى  شبه مطلق االستعالء بمطلق 

»يف« من بعض جزئيات املشبه به لبعض جزئيات املشبه.

املشبه،  لفظ  فيها  ذكر  ما  فهي:  بالكناية-  استعارة  -وتسمى:  املكنية  وأما 
وحذف لفظ املشبه به، ورمز إليه بيشء من لوازمه. 

َأْقَراَنُه«، شبه الرجل الشجاع باألسد، وحذف لفظ  ُس  َيْفرَتِ نحو: »ُشَجاٌع 
ويسمى:  القرينة،  هو  االفرتاس  فإثبات  االفرتاس،  وهو  الزمه  وذكر  األسد، 

»ختييال«، و»استعارة ختييليَّة«.

احْلَاُل«،  »َنَطَقِت  مثل:  يف  جريانا  ويصح  املكنية،  قرينة  هي  فالتخييليَّة: 
بتشبيه احلال بإنسان ...إلخ، وكذا قوله تعاىل: چ ہ  ہ   ہچ.
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* املجاز املركب:
إن كانت عالقته املشاهبة فهو: »استعارة متثيليَّة«. 

ُر ُأْخَرى«، شبهت  ُم ِرْجاًل َوُتَؤخِّ كقولك للمرتدد يف فعل أمر: »إيِنِّ َأَراَك ُتَقدِّ
حالة الشخص يف تردده يف الفعل والرتك بحال من يرتدد يف امليش، فيقدم رجله 
واستعري  متعدد،  من  منتزعة  ترّدد  هيئة  كال  أن  بجامع  أخرى،  ويؤخرها  تارة، 

املركب من معناه األصيل هلذا املعنى. 

َبَن«. ْيَف َضيَّْعِت اللَّ وجيري ذلك يف سائر األمثال، نحو: »الصَّ

وإن مل تكن عالقته املشاهبة فليس استعارة، كقوله)1(:

ُمْصِعٌد اْلَياَمننَِي  ْكِب  الرَّ َمَع  ُموَثُقَهَواَي  َة  بَِمكَّ َوُجْثـــــاَميِن  َجنِيٌب 

مقيد  شخصه  وأن  مبِعدا،  ذهب  حمبوبه  بأن  اإلخبار  الرتكيب  هذا  أصل 
بمكة، فنقل إىل التحزن والتحرس؛ لعالقة اللزوم.

ثم إن االستعارة:

ِم  )1( إن اقرتنت بام يالئم املشبه به سميت: »مرشحة«، نحو: » َأَسٌد يِف احْلَامَّ
َلُه لَِبٌد«.

)2( وإن اقرتنت بام يالئم املشبه زيادة عن القرينة سميت: »جمردة«، نحو: 
ِم َلُه ُرْمٌح«. »َأَسٌد يِف احْلَامَّ

)3( وإن مل تقرتن بيشء من ذلك فـ»مطلقة«، وكذا إن اقرتنت بام يالئم كال 
ِم له لَِبٌد َوُرْمٌح«. منهام، نحو: »َأَسٌد يِف احْلَامَّ

)1(  جعفر بن ُعْلَبة، شاعر مقل من شعراء الدولتني األموية والعباسية، والبيت من قصيدة 
قاهلا وهو مسجون بمكة.
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الكناية

هي لفظ استعمل يف الزم معناه مع قرينة ال متنع من إرادة املعنى األصيل. 

َماِد«، أو »َجَباُن اْلَكْلِب«، أو »َمْهُزوُل اْلَفِصيِل«، كناية  نحو: »ُفاَلٌن َكثرُِي الرَّ
عن كرمه. 

ومن ذلك قوله: 

َشـــــَتاَطِويـــــُل النَِّجاِد َرفِيـــــُع اْلِعاَمِد َما  إَِذا  َمـــــاِد  الرَّ َكثرُِي 

كناية عن طول قامته ورشفه وكرمه. 

وقوله)1(:

َوالنََّدى وامُلُروَءَة  ـــــاَمَحَة  السَّ ِجإِنَّ  احْلَرْشَ اْبِن  َعىَل  َبْت  رُضِ ُقبٍَّة  يِف 

ذكر صفات ثالثة، وأنا يف قبة مرضوبة عىل املمدوح، والقصد نسبتها إليه، 
وهي صفات كامل. واهلل أعلم.

)1(  زياد بن اأَلْعَجم، يف عبد اهلل بن اْلـَحْشـَرج من سادات قيس.
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فن البديع

من  مراعاته  يلزم  ما  مراعاة  بعد  الكالم،  حتسني  وجوه  به  يعرف  علم  هو 
علَمي املعاين والبيان. 

نات:  واملحسِّ

)1( إما معنوية، أي: يقصد هبا حتسني املعنى. 

)2( وإما لفظية، أي: يقصد هبا حتسني اللفظ. 
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]املحسنات اللفظية[

فمن اللفظية: 

)أ ( اجِلنَاس: وهو تشابه اللفظني. 

)1( فإن مل خيتلفا يف يشء فـ»تام«، نحو)1(:

ُه َفإِنَّ َماِن  الزَّ َكـــــَرِم  ِمْن  َماَت  اهللَِما  َعْبِد  ْبـــــِن  حَيَْيى  َلَدى  َيا  حَيْ

)2( وإن اختلفا، فإن: 

ِد«.  ِد ُجنَُّة الَبْ 1- كان االختالف يف اهليئة فـ»حمرف«، كـ: »ُجبَُّة الُبْ

چخب   نحو:  املخرج،  يف  تقاربا  إن  فـ»مضارع«  حرف،  يف  كان  وإن   -2
ے   ے   ھ   ھ   چھ   نحو:  فـ»الحق«،  وإال  جتچ،  يب   ىب   مب  

ۓ  ۓ    ڭ  ڭچ. 
3- وإن كان بنقص حروف أحدها عن اآلخر فـ»ناقص«، نحو)2(:

َعَواِصِم َعَواٍص  َأْيٍد  ِمْن  وَن  َقَواِضِبَيُمدُّ َقَواٍض  بَِأْسَياٍف  َتُصوُل 

ًبا، أو أحدها، فيسمى: »جناس الرتكيب«.  وقد يكون كال املتشاهبني مركَّ

األول كقوله: 

َقَدِمي َســـــَعى  َحْتِفـــــي  َدِمـــــيإىَِل  َأَراَق  َقَدِمـــــي  َأَرى 

والثاين كقوله)3(: 

)1(  أليب متام.
)2(  من قصيدة أليب متام يمدح هبا أبا ُدَلَف الِعْجيل.

)3(  للَفْتح الُبْستِي عيل بن حممد الكاتب.
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ِهَبْه َذا  َيُكـــــْن  مَلْ  َمِلـــــٌك  َذاِهَبـــــْهإَِذا  َفَدْوَلُتـــــُه  َفَدْعـــــُه 

)ب ( ومنها السجع: وهو توافق الفاصلتني عىل حرف واحد. 
َلْفظِِه،  بَِجَواِهِر  اأْلَْسَجاَع  َيْطَبُع  »َوُهَو  الصنعانية:  يف  احلريري  كقول 
اهْلَاَلِة  إَِحاَطَة  َمِر،  الزُّ َأْخاَلُط  بِِه  َأَحاَطْت  َوَقْد  َوْعظِِه،  بَِزَواِجِر  األَْساَمَع  َوَيْقَرُع 
بِالَقَمِر، َواألَْكاَمِم بِالثََّمِر«، إىل أن قال: »إاَِلَم َتْسَتِمرُّ َعىَل َغيَِّك، َوَتْسَتْمِرُئ َمْرَعى 
َمالَِك  بَِمْعِصَيتَِك،  ُتَباِرُز  هَلِْوَك،  َعْن  َتنَْتِهي  َواَل  َزْهِوَك،  يِف  َتَتنَاَهى  َوَحتَّاَم  َبْغِيَك، 

َناِصَيتَِك...« إلخ.
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]املحسنات املعنوية[

من  ُعدَّ  ربام  منها  كثرًيا  إن  حتى  بالعناية،  األحق  هي  املعنوية  واملحسنات 
مقتضيات األحوال. 

وهي كثرية: 
)1( فمنها الطباق: وهو اجلمع بني متضادين: اسمني، أو فعلني، أو حرفني، 

أو خمتلفني، نحو: چژ  ڑ  ڑ  کچ، ونحو: چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ۉ  ۉچ، ونحو: چڳ  ڳ ڳ  ڱچ.

چڍ  ڍ    نحو:  املتناسبات،  النظري: وهي مجع  مراعاة  )2( ومنها 
ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈچ.

)3( ومنها املشاكلة: وهي ذكر معنى بلفظ معنى آخر؛ لوقوعه يف صحبته، 
كقوله)1(:

َطْبَخُه َلَك  ُنِجْد  َشْيًئا  ْح  اْقرَتِ ُقْلُت اطُبُخـــــوا يِل ُجبًَّة َوَقِميَصاَقاُلوا 

)4( ومنها أسلوب احلكيم، ويسمى: »القول باملوجب«، وهو: محل الكالم 
-حني  الَقَبْعَثَرى  كقول  باإلرادة،  األوىل  أنه  عىل  تنبيًها  منه  املراد  خالف  عىل 
توعده احلجاج بقوله: »أَلمَْحَِلنََّك َعىَل اأْلَْدَهِم«-: »ِمْثُل اأْلَِمرِي حَيِْمُل َعىَل اأْلَْدَهِم 

َواأْلَْشَهِب«. 

وكقوله)2(: 

َقْعَمق أمحد بن حممد األْنَطاِكي، أثنى عليه الثَّعالِبي. )1(  أليب الرَّ
اج، وإىل حممد بن إبراهيم األسدي. )2(  نسب إىل ابن حجَّ
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ِمَراًرا َأَتْيـــــُت  إِْذ  ْلُت  َثقَّ بِاأْلََياِديُقْلُت  َكاِهـــــيِل  ْلَت  َثقَّ َقاَل 

)5( ومنها التوجيه، ويسمى: »اإلهبام«، وهو: إيراد الكالم حمتمال لوجهني، 
كقوله)1(: 

َقَبـــــاْء َعْمـــــٌرو  يِل  َســـــَواْءَخـــــاَط  َعْينَْيـــــِه  َلْيـــــَت 

أو  مستبعد  بوصف  اليشء  َتِصف  أن  وهي  املقبولة:  املبالغة  ومنها   )6(
ائ    ى    ى   ې   چې   تعاىل:  كقوله  الصحة،  إىل  يقربه  بام  يقرتن  مستحيل، 

ائ  ەئچ، أو جيوزه العقل، كقول الشاعر)2(:
فِينَا َداَم  َمـــــا  َجاَرَنا  َمااَلَوُنْكـــــِرُم  َحْيُث  اْلَكَراَمـــــَة  َوُنْتبُِعُه 

وإال فليست مقبولة، كقوله)3(:

ِك َحتَّى إِنَُّه ْ َلِقَوَأَخْفَت َأْهَل الـــــرشِّ خُتْ مَلْ  تِي  الَّ النَُّطـــــُف  َلَتَخاُفَك 

)7( ومنها االستخدام: وهو ذكر اللفظ بمعنى، وإعادة الضمري عليه بمعنى 
آخر، كقوله)4(:

َقْوٍم بَِأْرِض  ـــــاَمُء  السَّ َنَزَل  ِغَضاَباإَِذا  َكاُنـــــوا  َوإِْن  َرَعْينَـــــاُه 

وقوله)5(:

وا ُهُ َوإِْن  اِكنِيِه  َوالسَّ اْلَغىَض  َشـــــبُّوُه َبنْيَ َجَوانِِحي َوُضُلوِعيَفَسَقى 

ار بن ُبْرد، وقال بعد البيت:   )1(  ينسب لَبشَّ
َأَمِديٌح َأْم ِهَجاْء ُقْلُت ِشْعًرا َلْيَس ُيْدَرى     

)2(  لعمرو بن األْهَتم التَّْغِلبي.
)3(  أليب ُنَواس احلسن بن هانئ يمدح الرشيد.

)4(  نسب جَلِرير.
)5(  للُبْحُتـِري أيب عبادة الوليد بن عبيد الطائي، من شعراء القرن الثالث.
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إىل  الغيبة،  أو  اخلطاب  أو  التكلم  عن  العدول  وهو  االلتفات:  ومنها   )8(
آخر منها، نحو: چڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ       ڃ  ڃچ، ونحو: چھ  ھ  
ژ   چڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ونحو:  ے  ۓچ،  ے    ھ   ھ  

ڑچ.

ۈئ   چۈئ   نحو:  املؤنث،  عىل  املذكر  كتغليب  التغليب،  ومنها   )9(
ېئچ، وكاألبوين لألب واألم، والقمرين للشمس والقمر.

: وهو ذكر متعدد، ثم ذكر ما لكل فرد منه بال  اللَّفُّ والنَّْشُ )10( ومنها 
فـ»ُمَرتٌَّب«،  اللف  ترتيب  النرش عىل  فإن كان   ، َنرْشٌ ، والثاين  َلفٌّ فاألول  تعيني، 
عىل  كان  وإن  ڎچ،  ڎ     ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ      ڇ   چڇ   نحو: 

ٌش«، كقوله:  عكسه فـ»ُمَشوَّ

َواأْلََسُلَقَواُمَهـــــا َوحُمَيَّاَها َوَمْبِســـــُمَها التِّمِّ  َوَبْدُر  ِحيِق  الرَّ َكْأُس 

وإال فـ»خمتلط«، كقوله: 

َوَقاَمُتُه َوحُمَيَّـــــاُه  اُحَوحَلُْظـــــُه  َوالرَّ الَباِن  َوَقِضيُب  َجى  الدُّ َبْدُر 

بالتعيني،  إليه  لكل  ما  نسبة  ثم  متعدد،  ذكر  وهو  التقسيم:  ومنها   )11(
كقوله)1(: 

بِِه ُيَراُد  َضْيـــــٍم  َعىَل  ُيِقيُم  َواْلَوتُِد َواَل  احْلَيِّ  َعـــــرْيُ  ِن  اأْلََذالَّ إاِلَّ 

تِِه َأَحُدَهَذا َعىَل اخْلَْســـــِف َمْرُبوٌط بُِرمَّ َلُه  َيْرثِي  َفال  ُيَشـــــجُّ  َوَذا 

چٱ   نحو:  حكم،  يف  متعدد  بني  جُيمع  أن  وهو  اجلمع:  ومنها   )12(
ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ.

َبْيِعي، واخلسف: النقيصة والذل واجلوع. س َجرير بن عبد املسيح الضُّ )1(  للُمَتَلمِّ
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)13( ومنها التفريق: وهو ذكر شيئني من نوع، مع التفرقة بينهام بفرق يفيد 
معنى زائًدا، كقوله)1(: 

َســـــَخاِءَما َنـــــَواُل اْلَغاَمِم َوْقـــــَت َربِيٍع َوْقَت  اأْلَِمرِي  َكنََواِل 

َماٍل َبـــــْدَرُة  اأْلَِمرِي  َماِءَفنَـــــَواُل  َقْطـــــَرُة  اْلَغاَمِم  َوَنـــــَواُل 

له معنيان،  ُيذكر لفظ  التورية، وتسمى: »اإلهيام«، وهي: أن  )14( ومنها 
قريب وبعيد، ويراد البعيد اعتامًدا عىل قرينة خفية، كقوله: 

ْهِم َبْعَدَما ا َعىَل الدُّ َخَلْعنَا َعَلْيِهْم بِالطَِّعاِن َماَلبَِســـــامَحَْلنَاُهُم ُطـــــرًّ

)15( ومنها تأكيد املدح بام يشبه الذم، كقوله)2(: 

ُسُيوَفُهْم َأنَّ  َغرْيَ  فِيِهْم  َعْيَب  اْلَكَتاِئِبَواَل  ِقـــــَراِع  ِمْن  ُفُلوٌل  هِبِنَّ 

)16( وعكسه نحو: »ُفاَلٌن اَل َخرْيَ فِيِه، َلِكنَُّه ُيِسُء إىَِل إِْخَوانِِه«. 

)17( ومنها االحرتاس، ويسمى: »التكميل«، وهو: أن ُيؤتى يف كالم يوهم 
أمًرا غري مقصود بام يدفع ذلك اإلهيام، كقوله)3(: 

ُمْفِسِدَها َغرْيَ  ِدَياَرَك  هَتِْميَفَســـــَقى  َوِديَمٌة  بِيـــــِع  الرَّ َصْوُب 

)18( ومنها االعرتاض: وهو أن يذكر يف خالل الكالم يشء ال حمل له من 
چٹ  ٹ  ڤ   االعراب؛ لنكتة غري دفع اإلهيام، كالتنزيه يف قوله تعاىل: 

ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦچ.

)19( ومنها حسن االبتداء، ويسمى: »براعة املطلع«، وهو: أن َيأيت املتكلم 
اللفظ؛ لتجذب السامع إىل اإلصغاء  ل كالمه بعبارة واضحة املعنى عذبة  يف أوَّ

)1(  لرشيد الدين الوطواط، ينتهي نسبه إىل عمر بن اخلطاب، وهو من أهل القرن السادس.
ْبَيانِـي من أصحاب املعلقات يمدح عمر بن احلارث األصغر. )2(  للنابغة الذُّ

)3(  َطَرَفة بن الَعْبد صاحب املعلقة املشهورة يمتدح قتادة بن سلمة احلنفي.
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بكليته، كقوله)1(: 

ـــــَقُمامَلْجُد ُعـــــويِفَ إِْذ ُعوفِيَت َواْلَكَرُم َوَزاَل َعنَْك إىَِل َأْعَداِئَك السَّ
لطيفة، وتسمى حينئذ »براعة  بإشارة  املقصود  إذا دلت عىل  وتزداد حسنا 

االستهالل«، كقوله يف هتنئة بمولود)2(:

َوَعَدا َما  ْقَباُل  اإْلِ َأْنَجَز  َقْد  اَك  َوَكْوَكُب امَلْجِد يِف ُأْفِق اْلُعاَل َصِعَداُبرْشَ
دقيق  وجه  املقصود عىل  إىل  ُينتقل  أن  وهو  التخلص:  حسن  ومنها   )20(

سهل، خُيتلس اختالًسا، بحيث ال َيشعر السامع، كقوله)3(:

ِة اْلُقوِدَيُقوُل يِف ُقوَمٍس َقْوِمي َوَقْد َأَخَذْت ى وُخَطا امَلْهِريَّ َ ِمنَّا الـــــرسُّ

بِنَا َتُؤمَّ  َأْن  َتْبِغي  ْمِس  الشَّ َفُقْلُت َكالَّ َوَلِكـــــْن َمْطِلَع اجْلُوِدَأَمْطِلَع 
)21( ومنها حسن االنتهاء: وهو ختم الكالم بمعنى جيد مألوف، ويزداد 

حسنًا إذا أشعر بالتامم، ويسمى »براعة مقطع وانتهاء«، كقوله)4(:

ْهِر َيا َكْهَف َأْهِلِه َشـــــاِمُلَبِقيَت َبَقـــــاَء الدَّ ِة  يَّ لِْلَبِ ُدَعاٌء  َوَهـــــَذا 

وقوله:

َلنَا َيُدوَم  َأْن  إاِلَّ  اهللَ  َأْســـــَأُل  َكُمَلْتَما  َفَقْد  َمَعالِيِه  َتِزيـــــَد  َأْن  اَل 

تعاىل وسلم عىل سيدنا حممد خاتم  اهلل  أعلم، وصىل  واهلل سبحانه وتعاىل 
النبيني، وعىل آله وصحبه الكاملني، ما الح بدر متام.

)1(  أليب الطيِّب املتنبي.
)2(  أبو حممد اخلازن هينئ الصاحب بن َعبَّاد.

خراسان  بني  كبري  صقع  القاف-:  -بضم  وُقومس  طاهر،  بن  اهلل  عبد  يمدح  متام  أبو    )3(
والقود:  صعدان،  بن  مهر  إىل  املنسوبة  اإلبل  امليم-:  -بفتح  والـَمهرية  اجلبل،  وبالد 

واألعناق. الظهور  الطوال 
ي، وللمتنبي. واهلل أعلم. )4(  ينسب أليب العالء امَلَعرِّ
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